แบบ ป.ส. ๑ก
เลขที่รับ…………………………..
วันที่…………...............…………
รหัสหน่วยงาน…………………..
ผูร้ ับคาขอ………………………..
(สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

คาขออนุญาต
ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรื อใช้ซ่ ึงวัสดุพลอยได้

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2559

รอ ตัว
กค อย
ําขอ ่าง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

๑. ชื่อผู้ขออนุญาต
 (๑) บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า ชื่อ
ตาแหน่ง
อายุ
ปี สัญชาติ
เกิดวันที่
เดือน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.
เลขประจาตัวประชาชน
ตรอก/ซอย
จังหวัด
หมายเลขโทรสาร

การ
ก

 (๒) นิติบุคคล
ชื่อหน่วยงาน บริ ษทั อะตอมมิคส์ 2011 จากัด
จดทะเบียนเมื่อ 4 ม.ค. 54 เลขทะเบียนที่ 0121540020010
ชื่อสถานที่ทาการ(ที่ติดต่อได้ ณ ปั จจุบนั )
ชั้น 4 อาคารเอบีทาวเวอร์
ที่ต้ งั เลขที่
11/21-22 หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน วิภาวดีรังสิ ต
ตาบล/แขวง ดอนเมือง
อาเภอ/เขต
ดอนเมือง
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 1 0 2 1 0 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2596-2220
หมายเลขโทรสาร 0-2596-2221
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ atommic2011@gmail.com
โดยมี (ผูม้ ีอานาจขอรับใบอนุญาต)
(๒.๑) ชื่อ
นายนาวินทร์ มัง่ มี
ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ 2515 เลขประจาตัวประชาชน
1 5 4 0 2 1 7 3 4 5 2 9 0 บ้านเลขที่ 44/100 หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน นนทบุรี 1
ตาบล/แขวง บางกระสอ
อาเภอ/เขต เมือง
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย ์ 1 1 0 0 0 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-7474 หมายเลขโทรสาร 0-2547-7474
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
nawin@gmail.com
(๒.๒) ชื่อ........................................................................................ ตาแหน่ง ...........................................................
อายุ.................…ปี สัญชาติ..........…...... เกิดวันที่ ................... เดือน..........................พ.ศ.............................เลขประจาตัวประชาชน
บ้านเลขที่……….......……หมู่ที่...........ตรอก/ซอย…...................................…..
ถนน…….......................….... ตาบล/แขวง…………....………..…อาเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……..…………..…….
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์…...…….........................……หมายเลขโทรสาร……..........……........………
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….........................................................................……
(กรณี มากกว่า 2 คน ให้ใช้เอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

๒
๒. ขออนุญาตเพือ่

[ ] ผลิต

[  ] มีไว้ ในครอบครอง [  ] ใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้

๓. ประเภทการใช้ ประโยชน์ [ ] การแพทย์
[  ] อุตสาหกรรม
[ ] ศึกษาวิจยั
[ ] อืน่ ๆ โปรดระบุ
เป็ นการขออนุญาต
[  ] ครั้งแรก
[ ] ขอต่ออายุใบอนุญาต (ใบอนุญาตเดิม เลขที่

)

รอ ตัว
กค อย
ําขอ ่าง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

๔. สถานที่
[ ] ผลิต
[  ] มีไว้ ในครอบครอง [  ] ใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้
สถานที่ต้ งั เลขที่ 11/21-22 หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
วิภาวดีรังสิ ต
ตาบล/แขวง ดอนเมือง อาเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 1 0 2 1 0
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2596-2220 หมายเลขโทรสาร 0-2596-2221 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ atommic2011@gmail.com
๕. ขออนุญาตวัสดุพลอยได้ ชนิด
๕.๑
[  ] วัสดุพลอยได้ ชนิดปิ ดผนึก (ตาราง ๕.๑ หน้ า ๖)
๕.๒ [ ] วัสดุพลอยได้ ชนิดไม่ ปิดผนึก (ตาราง ๕.๒ หน้ า ๗)

๖. ชื่อผู้รับผิดชอบดาเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี จานวน 1 คน ดังนี้
๖.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (กรณี มีมากกว่า ๑ คน ให้ใช้เอกสารแนบเพิ่มเติมได้)
(๑) ชื่อ นายสวัสดิ์ กีรติ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อายุ 35 ปี
สัญชาติ ไทย เลขประจาตัวประชาชน 3 5 4 0 1 9 9 3 8 8 7 4 0 บ้านเลขที่ 52
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
รังสิ ต-นครนายก
ตาบล/แขวง ประชาธิปัตย์
อาเภอ/เขต ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณี ย ์ 1 2 1 3 0 หมายเลขโทรศัพท์ 08-69320558
หมายเลขโทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ sawats@gmail.com
คุณวุฒิ
ปริ ญญาตรี

การ
ก

(๒) ประสบการณ์และการฝึ กอบรม
ลาดับที่
หลักสูตร
1
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
(๓) หมายเลขทะเบียน

ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระดับกลาง

ผูจ้ ดั ฝึ กอบรม
ปส.

หมายเหตุ

RSO-ML-1-000001
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี(๑) ลงชื่อนายสวัสดิ์ กีรติ

๖.๒ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ถ้ามี)
(๑) ชื่อ………..………….…………………………....…….. ตาแหน่ง…………………....……………อายุ….....….....…ปี
สัญชาติ.................….. เลขประจาตัวประชาชน
บ้านเลขที่……....................…
หมู่ที่..........….ตรอก/ซอย….................................….... ถนน……...................................….... ตาบล/แขวง………….............…….…..…
อาเภอ/เขต……………..............…จังหวัด…..........………รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรศัพท์….......…..........…...
หมายเลขโทรสาร……..........……........……… จดหมายอิเล็กทรอนิกส์……….................................................................................……
คุณวุฒิ.......................................................... ………………………………………………………

๓
(๒) ประสบการณ์และการฝึ กอบรม
ลาดับที่
หลักสูตร

ระยะเวลาการฝึ กอบรม

ผูจ้ ดั ฝึ กอบรม

หมายเหตุ

(๓) หมายเลขทะเบียน ...............................................................................
ลายมือชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(๑)……………………….................………...……
อายุ
บ้านเลขที่

ปี

ตาบล/แขวง
หมายเลขโทรศัพท์

รอ ตัว
กค อย
ําขอ ่าง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

๗. ในกรณีทใี่ ช้ ทางการแพทย์
ชื่อแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบ
ตาแหน่ง
สัญชาติ
เลขประจาตัวประชาชน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หมายเลขโทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อสถานที่ทาการ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่
ออกให้ ณ วันที่
รายการเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและประสบการณ์ทางการใช้รังสี ของแพทย์ผใู ้ ช้
ลายมือชื่อแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบ (๑)
(กรณี มีมากกว่า ๑ คน ให้ใช้เอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

การ
ก

๘. ผู้ปฏิบัตงิ านรังสี จานวน 1 . คน ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ
นางสาววนิศรา ขจีไพร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
อายุ 40
ปี
สัญชาติ ไทย
เลขประจาตัวประชาชน 1 5 0 0 2 5 5 9 6 1 3 5 0 บ้านเลขที่ 74
หมู่ที่
5
ตรอก/ซอย
ถนน
ในเมือง
ตาบล/แขวง
สุเทพ
อาเภอ/เขต เมือง จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณี ย ์ 5 0 2 0 0 หมายเลขโทรศัพท์ 08-4598-9302
หมายเลขโทรสาร 0-2596-2221 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ wanitsara@gmail.com
คุณวุฒิ
ปริ ญญาตรี
(๒) ประสบการณ์และการฝึ กอบรม
ลาดับที่
หลักสูตร
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ผูจ้ ดั ฝึ กอบรม
หมายเหตุ

(๓) หมายเลขทะเบียน
ลายมือชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี (๑)
(กรณี มีมากกว่า ๑ คน ให้ใช้เอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ลงชื่อนางสาววนิศรา ขจีไพร

๔
๙. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารและหลักฐานต่ างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้ วยดังนี้

รอ ตัว
กค อย
ําขอ ่าง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

กรณีผ้ขู อรับใบอนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา
 (๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรอืน่ ทีท่ างราชการออกให้ ซึ่งมีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศให้แนบสาเนาพาสปอร์ต และใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว)
 (๒) หนังสือมอบอานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่ สันติกาหนด) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของทั้งผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ และหนังสื อมอบอานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐
บาท เมื่อมอบอานาจให้กระทาการแทนมากกว่า ๑ อย่าง
กรณีผ้ขู อรับใบอนุญาตเป็ นนิตบิ ุคคล (ประเภทส่ วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน)
 (๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานหรือเจ้ าหน้ าที่
ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
 (๒) หนังสือมอบอานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่ สันติกาหนด) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของทั้งผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ
หมายเหตุ หนังสื อมอบอานาจของส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์ ตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร

การ
ก

กรณีผ้ขู อรับใบอนุญาตเป็ นนิตบิ ุคคล (ประเภทเอกชน เช่ น ห้ างหุ้นส่ วนจากัด บริษัทจากัด เป็ นต้ น)
 (๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศให้แนบสาเนา
พาสปอร์ต และใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว)
 (๒) หนังสือมอบอานาจ (ตามแบบ ป.ส. ๐๑ม ทีส่ านักงานปรมาณูเพือ่ สันติกาหนด) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของทั้งผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ และหนังสื อมอบอานาจต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หรื อ ๓๐
บาท เมื่อมอบอานาจให้กระทาการแทนมากกว่า ๑ อย่าง
 (๓) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรื อสาเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณฑ์สนธิ และ
หนังสื อรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์
เอกสารและหลักฐานต่ างๆ ดังต่อไปนี้
 (๑) รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิต มีไว้ ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้ เฉพาะทีข่ ออนุญาตฯ ครั้งแรก หรือ
กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
 (๑.๑) สาเนาใบประกาศนียบัตรด้ านการป้ องกันอันตรายจากรังสีของผู้รับผิดชอบทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสี) หรือ
ปริญญาบัตรตามวุฒิทสี่ ามารถรับผิดชอบวัสดุพลอยได้ น้นั หรือวุฒิบตั รด้ านรังสี พร้อมเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 (๑.๒) สาเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบในกรณี ใช้รังสี กบั ผูป้ ่ วยโดยตรง
 (๑.๓) แผนทีต่ ้งั หน่ วยงาน แสดงรายละเอียด เลขที่ต้ งั ถนน ตาบล อาเภอ และจังหวัดที่ชดั เจน
 (๑.๔) แผนผังอาคาร ห้ อง และบริเวณข้ างเคียง ที่ผลิต ที่ติดตั้ง ที่เก็บ หรื อใช้งานวัสดุพลอยได้
 (๑.๕) สาเนาเอกสารกากับวัสดุพลอยได้ (Source certificate) แสดงรายละเอียด ชื่อธาตุ เลขมวล กัมมันตภาพ
รู ปร่ าง ลักษณะ หมายเลขกากับ ชื่อผูผ้ ลิต วันที่ผลิต และอายุการใช้งาน
 (๑.๖) สาเนาคู่มอื การปฏิบัตงิ าน แสดงรายละเอียดจุดมุ่งหมาย วิธีการ และขั้นตอนการผลิตหรื อการนาวัสดุ
พลอยได้มาใช้
 (๑.๗) เอกสารวิธีการทีเ่ กีย่ วข้ องตามกาหนดในข้ อ ๘ ของกฎกระทรวงนี้ เช่น วิธีการป้ องกันอันตรายจากรังสี
แผนปฏิบตั ิกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นทางรังสี วิธีการจัดการ/ส่งคืนกากกัมมันตรังสี และวิธีการขนส่งวัสดุพลอยได้ เป็ นต้น
 (๑.๘) สาเนาหลักฐานการครอบครอง หรือใช้ งานอุปกรณ์ บนั ทึกรังสีประจาตัวบุคคล

๕
 (๒) รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิต มีไว้ ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้ เฉพาะทีข่ อต่ ออายุใบอนุญาตฯ
 (๒.๑) สาเนาใบอนุญาตเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้
 (๒.๒) สาเนาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (โดยผูร้ ับผิดชอบดาเนินการทางเทคนิค
เกี่ยวกับรังสี ) แสดงรายละเอียด ผลการตรวจวัดระดับรังสี การเปรอะเปื้ อนทางรังสี และการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ และสภาพการ
ทางานของเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพลอยได้
 (๒.๓) สาเนาเอกสารรับรองการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องสารวจรังสี
 (๒.๔) สาเนาผลประเมินการได้ รับรังสีของผู้ปฏิบตั งิ านรังสี ย้ อนหลัง 12 เดือน
 (๓) อืน่ ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

รอ ตัว
กค อย
ําขอ ่าง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้เป็ นจริ ง และจะปฎิบตั ิตามวิธีการที่ได้นาเสนอไว้ทุกประการ
ลายมือชื่ อผู้ขออนุญาต ..........ลงชื่อนายนาวินทร์ ..มั่งมี...................
(
นายนาวินทร์ มั่งมี
)

การ
ก

ลายมือชื่ อผู้ขออนุญาต ....................................................................
(
)

หมายเหตุ
๑.เอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมวันที่โดยผูข้ ออนุญาตหรื อผูร้ ับมอบ
อานาจ พร้อมประทับตราประจาหน่วยงาน
๒.โปรดใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ หน้าข้อ ๙

๖
ตาราง ๕.๑ ข้อมูล (เฉพาะที่ระบุได้) ของวัสดุพลอยได้ชนิดปิ ดผนึก(Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุ ญาต
รายละเอียดวัสดุพลอยได้

*รหัส

1.

ประเภท
การใช้
งาน

12
(ดูรายละเอียด
หน้า 8)

ธาตุรุ่น /
เลข
ผู้ผลิต
รหัสสินค้ า
มวล
H-3

หมายเลข
วัสดุ
(Serial
number)

กัมมันตภาพ
หรือนา้ หนัก
(Bq, Ci, Kg, Lb)

รุ่น /
รหัสสินค้ า

หมาย
เลข

NET222

-

ความจุ
กัมมันตภาพ
หรือนา้ หนัก
สู งสุ ด
(Bq, Ci,
Kg, Lb)
250 uCi

การ
กร
อก ตัวอ
คํา ย่า
ขอ ง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

ทะเบียน
ลาดับ
อ้ างอิง

ภาชนะบรรจุ / เครื่องมือ / เครื่องจักร

ABxxx

ABC

AB-112

ผู้ผลิต

ณ
จานวน
วันที่
50 uCi 1
1
Perkin

ปริมาณ

มิ.ย.
59

(กรณี ช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้)

สถานภาพวัสดุ
1.ใช้ งานปกติ
2.เก็บสารอง
3.ยกเลิกการใช้
4.รอจัดการกาก
5.กาลังสั่งนาเข้ า

ชื่อห้ อง
/สถานที่ บริษัท
เก็บ
ผู้แทน
ติดตั้ง จาหน่ าย
หรือใช้ (ทีอ่ ยู่)
งาน

5. กาลังสัง่ นาเข้า

Atomic

BZC

ลาดับ
ธาตุเลขมวล
รุ่น /
รหัสสินค้ า
ผู้ผลิต

ให้ระบุรุ่ นหรื อรหัสสิ นค้าตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี
(Source Certificate)

ให้ระบุกมั มันตภาพหรื อน้ าหนักสู งสุ ดพร้อมหน่วย (Bq,Ci,kg,lb)
ที่ประสงค์ไว้ครอบครอง หรื อใช้ ณ เวลาใดๆ

(กรณี ช่องว่างไม่พอให้ใช้เอกสารแนบได้)

ชื่อห้ อง /
สถานทีเ่ ก็บ
ติดตั้งหรือ
ใช้ งาน
บริษัท
ผู้แทน
จาหน่ าย
(ทีอ่ ยู่)

ให้ระบุชื่อ-ที่อยูข่ องบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่าย (ถ้ามี)

สมบัตทิ างกายภาพ
1.ของแข็ง
2.ของเหลว
3.ก๊ าช
สถานภาพวัสดุ
1.ใช้ งานปกติ
2.เก็บสารอง
3.ยกเลิกการใช้
4.รอจัดการกาก
5.กาลังสั่งนาเข้ า
6. ขอสารอง

ให้ระบุชื่อห้อง/สถานที่เก็บติดตั้งหรื อใช้งาน

รายละเอียดวัสดุพลอยได้

ให้ระบุสถานภาพวัสดุที่ยนื่ คาขออนุญาต

กัมมันตภาพสู งสุ ด
หรือ นา้ หนัก
(Bq, Ci, Kg, Lb)

ให้ระบุสถานภาพวัสดุที่ยนื่ คาขออนุญาต

*รหัส

ให้ระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกมั มันตรังสี ที่ยนื่ ขออนุญาต เป็ น
ของแข็ง ของเหลว หรื อ ก๊าซ

การ
กร
อก ตัวอ
คํา ย่า
ขอ ง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

ประเภท
การใช้ งาน

ให้ระบุชื่อเต็มของธาตุหรื อสัญลักษณ์ พร้อมเลขมวล
เช่น I-125

ทะเบียน
อ้ างอิง

ให้ระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริ ง เช่น
17 รังสี รักษา

ให้ระบุหมายเลข ID number (สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)

ให้ระบุหมายเลขลาดับวัสดุพลอยได้ที่ยนื่ คาขอ

๗

ตาราง ๕.๒ ข้อมูล (เฉพาะที่ระบุได้) ของวัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก(Unsealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต

๘8
คาอธิบาย การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๕.๑ ข้อมูล(เฉพาะที่ระบุได้) ของวัสดุพลอยได้ชนิดปิ ดผนึก (Sealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต

4. รายละเอียดวัสดุพลอยได้
4.1. ธาตุ-เลขมวล
4.2. รุ่ นหรื อรหัสสิ นค้า
4.3. ผูผ้ ลิต
4.4. หมายเลขวัสดุ

ให้ระบุหมายเลขลาดับวัสดุพลอยได้ที่ยนื่ คาขอ
ให้ระบุหมายเลข ID number (สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)
ให้ระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริ ง
01 Sr-90 Eye Applicator
02 Teletherapy
03 Manual Brachy Therapy
04 Remote Brachy Therapy 05 Gamma Irradiator 06 Research
07 Level Gauges
08 Thickness Gauges 09 Moisture Gauges
10 Density Gauges
11 Coal Logging
12 Oil Well Logging
13 Gamma Radiography
18 Container / Shielding 20 Lightning Preventor
23 Standard/Calibration Source 24 Electrostatic Eliminator
25 Element Analytical 26 Smoke Detector
27 อื่นๆ โปรดระบุ..........................

รอ ตัว
กค อย
ําขอ ่าง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

1. ลาดับ
2. ทะเบียนอ้างอิง
3. รหัสประเภทการใช้งาน

4.5. กัมมันตภาพหรื อน้ าหนัก
(Bq,Ci,Kg,Lb)

5. ภาชนะบรรจุ / เครื่ องมือ / เครื่ องจักร
5.1. ผูผ้ ลิต
5.2. รุ่ นหรื อรหัสสิ นค้า

ให้ระบุชื่อเต็มของธาตุหรื อสัญลักษณ์ พร้อมเลขมวลเช่น Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,
Kr-85, Ir-192, Sr-90 เป็ นต้น
ให้ระบุรุ่นหรื อรหัสสิ นค้าตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source Certificate)
ให้ระบุชื่อผูผ้ ลิตวัสดุกมั มันตรังสี ตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source Certificate)หรื อ
ตามป้ ายติดกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source Name Plate)
ให้ระบุหมายเลขหรื อรหัสวัสดุกมั มันตรังสี ตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source
Certificate)หรื อ ตามป้ ายติดกากับวัสดุกมั มันตรังสี(Source Name Plate)
ให้ระบุกมั มันตภาพหรื อน้ าหนัก พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb )พร้อมระบุวนั /เดือน/ปี ตาม
เอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source Certificate) หรื อ ตามป้ ายติดกากับวัสดุกมั มันตรังสี
(Source Name Plate)

การ
ก

ให้ระบุชื่อผูผ้ ลิตภาชนะบรรจุ/เครื่ องมือ/เครื่ องจักร
ให้ระบุรุ่นหรื อรหัสภาชนะบรรจุ/เครื่ องมือ/เครื่ องจักรนั้นๆ ตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี
(Source Certificate)
5.3. หมายเลข
ให้ระบุหมายเลขหรื อรหัสภาชนะบรรจุ/เครื่ องมือ/เครื่ องจักรนั้นๆ
5.4. ความจุกมั มันตภาพหรื อน้ าหนัก ให้ระบุความจุกมั มันตภาพหรื อน้ าหนักสูงสุด พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb )ของภาชนะ
(Bq,Ci,Kg,Lb)
บรรจุ/เครื่ องมือ/เครื่ องจักรนั้นๆ
6. สถานภาพวัสดุ
ให้ระบุสถานภาพวัสดุที่ยนื่ คาขออนุญาต ดังนี้
1.ใช้งานปกติ
2.เก็บสารอง 3.ยกเลิกการใช้ 4.รอจัดการกาก 5.กาลังสัง่ นาเข้า
7. ชื่อห้อง/สถานที่เก็บติดตั้งหรื อใช้งาน ให้ระบุชื่อห้อง/สถานที่เก็บติดตั้งหรื อใช้งาน
8. บริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่าย (ที่อยู)่
ให้ระบุชื่อ-ที่อยูข่ องบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่าย

๙9
คาอธิบาย การกรอกข้อมูลในตารางที่ ๕.๒ ข้อมูล(เฉพาะที่ระบุได้) ของวัสดุพลอยได้ชนิดไม่ปิดผนึก (Unsealed Source) ทั้งหมดที่ขออนุญาต
1. ลาดับ
2. ทะเบียนอ้างอิง
3. รหัสประเภทการใช้งาน

ให้ระบุหมายเลขลาดับวัสดุพลอยได้ที่ยนื่ คาขอ
ให้ระบุหมายเลข ID number (สาหรับเจ้าหน้าที่เป็ นผูก้ รอก)
ให้ระบุหมายเลข 2 หลัก ตามที่ตรงกับการใช้งานจริ ง
16 Reseach
17 รังสี รักษา
19 รังสี วนิ ิจฉัย
22 Leakage Testing
23 Standard Source
27 อื่นๆ โปรดระบุ..........................

4.2. รุ่ นหรื อรหัสสิ นค้า
4.3. ผูผ้ ลิต
4.4. หมายเลขวัสดุ

4.5. กัมมันตภาพสูงสุดหรื อน้ าหนัก
(Bq,Ci,Kg,Lb)
5. สมบัติทางกายภาพ
6. สถานภาพวัสดุ

ให้ระบุชื่อเต็มของธาตุหรื อสัญลักษณ์ พร้อมเลขมวลเช่น Co-60, Am-241, I-125, Cs-137,
Kr-85, Ir-192, Sr-90 เป็ นต้น
ให้ระบุรุ่นหรื อรหัสสิ นค้าตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source Certificate)
ให้ระบุชื่อผูผ้ ลิตวัสดุกมั มันตรังสี ตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source Certificate)
ให้ระบุหมายเลขหรื อรหัสวัสดุกมั มันตรังสี ตามเอกสารกากับวัสดุกมั มันตรังสี (Source
Certificate)
ให้ระบุกมั มันตภาพหรื อน้ าหนักสูงสุด พร้อมหน่วย (Bq , Ci , kg , lb ) ที่ประสงค์ไว้ครอบครอง
หรื อใช้ ณ เวลาใดๆ
ให้ระบุสมบัติทางกายภาพของวัสดุกมั มันตรังสี ที่ยนื่ ขออนุญาต เป็ น ของแข็ง ของเหลว หรื อ
ก๊าซ
ให้ระบุสถานภาพวัสดุที่ยนื่ คาขออนุญาต ดังนี้
1.ใช้งานปกติ
2.เก็บสารอง
3.ยกเลิกการใช้
4.รอจัดการกาก
5.กาลังสัง่ นาเข้า
6. ขอสารอง
ให้ระบุชื่อห้อง/สถานที่เก็บติดตั้งหรื อใช้งาน
ให้ระบุชื่อ-ที่อยูข่ องบริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่าย

รอ ตัว
กค อย
ําขอ ่าง
ปส รับใ
. 1 บอ
นุญ
ก
าตฯ

4. รายละเอียดวัสดุพลอยได้
4.1. ธาตุ-เลขมวล

การ
ก

7. ชื่อห้อง/สถานที่เก็บติดตั้งหรื อใช้งาน
8. บริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่าย (ที่อยู)่

